
مم آ((  حيث يقول الله تبارك وتعالى مو رر .  دد مق دل رة ا مل دي مل رف ى  هه  من دل مز مأزن نزنأ ا  رإ
رر ده مششش رف  دلشش مأ دن  مم رر  دي مخ رر  دد مق دل هة ا مل دي مل رر .  دد مق دل هة ا مل دي مل ممأ ا  مك  مرا دد أ

 )) .((م
 )): الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والهاء في قققولهإزنأ ا أزنزلنأ اه

 )) يعود إلى القرآن، وذكر الله تعققالى نفسققه بالعظمققة ((أزنزلنأ اه(( 
 )) دون أن يقققول" إنققي أنزلققت " لنققه سققبحانه وتعققالىإزنأ ا أزنزلنأ اه

اا العظيم الذي ل شيء أعظم منققه، واللققه تعققالى يققذكر نفسققه أحيانقق
إزنأ ا أزنزلنششأ اه فششي ليلششةبصيغة العظمة مثل هذه اليققة الكريمققة (( 

إزنأ ا زنحن زنزلنششأ ا الششذكر وإزنششأ ا لششه )) ومثل قققوله تعققالى: (( القدر
إزنششأ ا زنحششن زنحششي المششوت ى )). ومثققل قققوله تعققالى: (( لحأ افظون

وزنكتب مأ ا قدموا وآثأ ارهم وكل شششيء أحصششينأ اه فششي إمششأ ام
اا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل : (( مبين إزني أزنششأ ا اللششه )). وأحيان

 )). وذلك لنه واحدل إله إل أزنأ ا فأ اعبدزني وأقم الصل ة لذكري
عظيم، فبأ اعتبششأ ار الصششفة يششأتي ضششمير العظمششة، وبأ اعتبششأ ار
الوحدازنيششة يششأتي ضششمير الواحششد. والضششمير فششي قششوله:

 )) أعني ضمير المفعول به وهي الهاء يعود إلققى القققرآن(( أزنزلنأ اه
وإن لم يسبق له ذكر؛ لن هذا أمر معلققوم، ول يمققتري أحققد فققي أن
المراد بذلك إنزال القرآن الكريم، أنزله الله تعققالى فققي ليلققة القققدر
فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصققحيح أن معناهققا: ابتققدأنا إنزالققه
في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان ل شك في هققذا ودليققل ذلققك

شهر رمضأ ان الذي أزنششزل فيششه القششرآن هششدىقوله تعالى: (( 
 )). فإذا جمعت هذه اليققةللنأ اس وبينأ ات من الهدى والفرقأ ان

 )) إلى هذه اليةشهر رمضأ ان الذي أزنزل فيه القرآنأعني (( 
 ))إزنأ ا أزنزلنأ اه فششي ليلششة القششدرالتي نحن بصدد الكلم عليها : (( 

تبين أن ليلة القققدر فققي رمضققان،  وبهققذا نعققرف أن مققا اشققتهر عنققد
العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شققهر شققعبان ل أصققل
ن له، ول حقيقة له، فإن ليلقة الققدر فقي رمضقان، وليلقة النصقف م
شعبان كليلة النصف مققن رجققب، وجمققادى، وربيققع، وصققفر، ومحققرم
وغيرهن من الشهور ل تختص بشيء، حتى ما ورد في فضققل القيققام
فيهققا فهققو أحققاديث ضققعيفة ل تقققوم بهققا حجققة، وكققذلك مققا ورد مققن
تخصيص يومها وهو يوم النصققف مققن شققعبان بصققيام فإنهققا أحققاديث
ضققعيفة ل تقققوم بهققا حجققة، لكققن بعققض العلمققاء ققق رحمهققم اللققه ققق
يتساهلون في ذكر الحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضققائل: فضققائل



العمال، أو الشهور، أو الماكن وهقذا أمقر ل ينبغقي، وذلقك لنقك إذا
سقت الحاديث الضعيفة في فضل شققيء مققا، فققإن السققامع سققوف
يعتقد أن ذلك صحيح، وينسققبه إلققى الرسققول عليققه الصققل ة والسققلم
وهذا شيء كبير، فالمهم أن يوم النصف مققن شققعبان وليلققة النصققف
من شعبان ل يختصان بشققيء دون سققائر الشققهور، فليلققة النصققف ل
تختص بفضل قيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويققوم النصققف ل
يختص بصيام، نعم شهر شعبان ثبتققت السققنة بققأن النققبي صققلى اللققه
ال وما للم يكثر الصيام فيه حتى ل يفطر منه إل قلي عليه وعلى آله وس
سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبققت عققن النققبي صققلى اللققه عليققه
للم إل ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلثة أيام من كققل وعلى آله وس
شهر وأن تكون في الثالث عشر، والرابققع عشققر، والخققامس عشققر،

 ))، مققا معنققىفي ليلششة القششدروقوله تعالى: ((  وهي أيام البيض.
القدر؟ هل هو الشرف؟ كما يقققال فلن ذو قققدر عظيققم، أو ذو قققدر
كبير، أي ذو شرف كبير، أو  المراد بالقدر التقدير، لنه يقدر فيها مققا

إزنأ ا أزنزلنأ اه في ليلة مبأ اركةيكون في السنة لقول الله تعالى: (( 
)). أي يفصققلإزنأ ا كنأ ا منششذرين. فيهششأ ا يفششرق كششل أمششر حكيششم 

ويققبين، مققن العلمققاء مققن قققال بهققذا، ومققن العلمققاء مققن قققال بهققذا،
ا ذات ققدر امل للمعنييقن، فليلقة الققدر ل شقك أنه والصحيح أنقه ش
عظيم، وشرف كبير، وأنه يقدر فيها مققا يكققون فققي تلقك السققنة مقن

ومأ االحيققاء والماتققة والرزاق وغيققر ذلققك.  ثققم قققال جققل وعل: (( 
 )) وهذه الجملة بهققذه الصققيغة يسققتفاد منهققاأدراك مأ ا ليلة القدر

التعظيم والتفخيم، وهي مطرد ة في القرآن الكريم، قال الله تعالى:
(( وما أدراك ما يوم الققدين. ثققم مققا أدراك مققا يققوم الققدين )). وقققال

 )). ((الحأ اقة . مششأ ا الحأ اقششة. ومششأ ا أدراك مششأ ا الحأ اقششةتعالى: (( 
 )) فهذه الصققيغةالقأ ارعة. مأ ا القأ ارعة. ومأ ا أدراك مأ ا القأ ارعة

 ))ومأ ا أدراك مأ ا ليلة القدرتعني التفخيم والتعظيم فهنا قال: (( 
أي ما أعلمك ليلققة القققدر وشققأنها وشققرفها وعظمهققا،  ثققم بيققن هققذا

 )) وهققذه الجملققةليلششة القششدر خيششر مششن ألششف شششهربقققوله: (( 
ومأ ا أدراك مأ ا ليلةكالجواب للستفهام الذي سبقها، وهو قوله: (( 

 )) أي مققن ألققفليلة القدر خير مششن ألششف شششهر ))، (( القدر
شهر ليس فيه ليلة القدر، والمراد بالخيرية هنققا ثققواب العمققل فيهققا،
وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه المة،  ثم ذكر



تنششزل الملكئكششة والششروحمققا يحققدث فققي تلققك الليلققة فقققال: (( 
اا؛ لن الملئكة سكان السموات،فيهأ ا اا فشيئ  ))، تنزل: أي تنزل شيئ

اا حققتى تمل اا فشققيئ والسموات سبع فتنزل الملئكققة إلققى الرض شققيئ
الرض، ونققزول الملئكققة فققي الرض عنققوان علققى الرحمققة والخيققر
ال والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملئكة من دخول شققيء كققان ذلققك دلي
على أن هذا المكان الذي امتنعت الملئكة من دخوله قققد يخلققو مققن
اا الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملئكققة ل تققدخل بيتقق
فيه صور ة، يعني صور ة محرمة؛ لن  الصور ة إذا كانت ممتهنققة فققي
فراش أو مخد ة، فأكثر العلماء على أنها جائز ة، وعلى هذا فل تمتنققع
اا، الملئكة مقن دخقول المكقان، لنقه لقو امتنعققت لكقان ذلقك ممنوعقق
فالملئكققة تتنققزل فققي ليلققة القققدر بكققثر ة، ونزولهققم خيققر وبركققة.
(( والققروح )) هققو جبريققل عليققه السققلم خصققه اللققه بالققذكر لشققرفه

 )) أي بققأمره، والمققراد بققهبإذن ربهششموفضله،  وقققوله تعققالى: (( 
إذنالذن الكوني؛ لن إذن الله ق أي أمره ققق ينقسققم إلققى قسققمين: 

شرعوا لهم من الششدين، فقوله تعالى: (( وإذن شرعي، كوزني
اا، لنققه قققد أذن بققهمأ ا لم يأذن به الله  )). أي ما لم يأذن به شققرع

اا، فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن اللققه الشققرعي، وإذن قدر
 )) أي بأمره القدري وقوله:بإذن ربهمقدري كما في هذه الية (( 

 )) بمعنى الباء أي بكققل أمقر ممقا من )) قيل إن ((من كل أمر(( 
يأمرهم اللققه بققه، وهققو مبهققم ل نعلققم مققا هققو، لكننققا نقققول إن تنققزل
الملئكة في الرض عنوان على الخيققر والرحمققة والبركققة.  (( سققلم
هققي )) الجملققة هنققا مكونققة مققن مبتققدأ وخققبر، والخققبر فيهققا مقققدم،
والتقدير: " هي سلم " أي هققذه الليلققة سققلم، ووصققفها اللققه تعققالى
بالسلم، لكثر ة من يسلم فيها من الثام وعقوباتها، قال النبي صققلى

للم: (  اأ ا غفششرالله عليه وس اأ ا واحتسششأ اب من قأ ام ليلة القدر إيمأ ازن
 )، ومغفر ة الذنوب ل شققك أنهققا سققلمة مققنله مأ ا تقدم من ذزنبه

 )) أي تتنققزل الملئكققة فققيحت ى مطلع الفجروبائها وعقوباتها. ((
هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، وإذا طلققع الفجققر

 سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضققان، ل شققك، انتهت ليلة القدر.
نقققول لكن في أي جزء من رمضان أفي أوله، أو وسطه، أو آخققره؟

للم اعتكف العشر في الجواب على هذا: إن النبي صلى الله عليه وس
ا فققي ه: إنه اا لليلقة الققدر، ثقم قيقل ل الول، ثم العشر الوسط تحري



اا فهي أعني ليلة القدر في العشر الواخر فاعتكف العشر الواخر، إذ
العشر الواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها؟ الله أعلققم قققد تكقون
في ليلة إحدى وعشرين، أو في ليلققة الثلثيققن، أو فيمققا بينهمققا، فلققم
يأت تحديد لها في ليلة معينة كل عام، ولهققذا أري النققبي صققلى اللققه
للم ليلة القققدر ليلققة إحققدى وعشققرين ورأى فققي المنققام أنققه عليه وس
يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء تلققك الليلققة أي
للم فققي ليلققة إحققدى وعشققرين، فصققلى النققبي صققلى اللققه عليققه وسقق
مسققجده، وكققان مسققجده مققن عريققش ل يمنققع تسققرب المققاء مققن
للم صققباحها أي فققي صققل ة السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسقق
الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته
أثر الماء والطين، ففي تلك الليلة كانت فققي ليلققة إحققدى وعشققرين،

 )، وفي روايققة: (التمسوهأ ا في العشر الواخرومع ذلك قال: ( 
)، ورآهققا الصققحابة ذات سققنة مققنفي الوتر من العشر الواخر 

للم: (  أرىالسنين في السققبع الواخققر، فقققال صققلى اللققه عليققه وسقق
رؤيششأ اكم قششد تواطششأت فششي السششبع الواخششر، فمششن كششأ ان

 )، يعني في تلك السنة،متحريهأ ا فليتحرهأ ا في السبع الواخر
أما في بقيققة العققوام فهققي فققي كققل العشققر، فليسققت معينققة، لكققن
ال في هققذا العققام ليلققة سققبع أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقد تكون مث
وعشرين، وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين، وفي العام الثققالث
ليلة خمس وعشرين وهكذا..  وإنما أبهمها اللققه عققز وجققل لفائققدتين

: بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، الفأ اكئد ة الول ىعظيمتين:
ن أجقل أن ال م لن الصادق فقي طلبهقا ل يهمقه أن يتعقب عشقر لي
يدركها، والمتكاسل قد يكسل إن لم يعلققم أي ليلققة هققي، يكسققل أن

 كثر ة ثققواب الفأ اكئد ة الثأ ازنية:يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحد ة.
 وبهققذه المسلمين بكثر ة العمال؛ لنه كلما كثر العمل كققثر الثققواب.

المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من النقاس فقي القوقت الحاضقر
حيث يتحرون ليلة سبع وعشقرين فققي أداء العمققر ة، فإنقك فققي ليلققة
سققبع وعشققرين تجققد المسققجد الحققرام قققد غققص بالنققاس وكققثروا،
وتخصيص ليلة سبع وعشرين بققالعمر ة مققن البققدع، لن رسققول اللققه
للم لم يخصصها بعمر ة فققي فعلققه، ولققم صلى الله عليه وعلى آله وس
يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمر ة فققي قققوله، فلققم يعتمققر ليلققة
سبع وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة سبع وعشققرين



من رمضان كان في مكة ولم يعتمر، ولم يقل للمة تحروا ليلة سبع
وعشرين بالعمر ة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة سققبع وعشققرين بالقيققام
اا يتقبين أن فيها ل بالعمر ة، وبه يتبين خطأ كثير من النقاس، وبقه أيضق
اا عققن كققابر، علققى غيققر أسققاس مققن الناس ربما يأخذون دينهققم كققابر
الشرع، فاحذر أن تعبد الله إل على بصير ة، بدليل من كتاب اللققه، أو
للم أو عمققل الخلفققاء سققنة رسققوله صققلى اللققه عليققه وعلققى آلققه وسقق
.الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم
.  


